
SATIŞ MODÜLÜ 

 

FATURA KESME İŞLEMİ 

-Bu adımda fatura kesme işleminin adımlarını anlatacağımız bölümdür. 

-Fatura kesme adımlarına ulaşabilmek için sırasıyla “Satış -> Hareketler -

>Satış Faturaları” bölümünden ulaşabiliriz. 

-Açılan fatura kesme ekranında fiş numarasının yanında yer alan açılır 

menüden yukarıdaki resimde görüldüğü gibi keseceğimiz fatura tipini 

seçeriz. 

 

-Ardından sırasıyla hangi cariye fatura kesim yapacaksak ilgili cari “Cari 

Hesap” alanından seçilir. 



 

-İlgili fatura keseceğimiz stokun depo adı seçilir. 

-Fiş detay bilgileri kısmından stok kodu bölümünden fatura kesimi 

yapacağımız stok çağrılır. 

-Stok çağrıldıktan sonra ilgili stoğa ait birim, miktar, birim fiyatı vs. gibi 

alanlar doldurulur. 

-bilgiler girildikten sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Kaydet” 

butonu ya da “F5” kısayol tuşuna basarak fatura kayıt işlemi 

tamamlanmış olur. 

FATURA SİLME İŞLEMİ 

-Bu adımda daha önce Atia programı içerisinde oluşturulmuş bir faturanın 

sistem üzerinden silme işleminini anlattığımız bir adımdır. 

-Silmek istediğimiz faturaya ulaşmak için 2 temel yol vardır. Bunlardan 

birincisi sırasıyla “Cari -> Cari Hesap Ekstresi” alanına tıklanır. 

-Açılan sayfanın sol üst bölümünde yer alan ilgili “Cari Adı” kısmından cari 

seçilir. 

 

-Ardından ilgili cariye ait tarih aralığındaki silme işlemini de yapacağımız 

fatura bilgilerinin yer aldığı bilgiler karşımıza gelir. 

-Silme işlemi yapacağımız faturayı tespit ettikten sonra üzerinde çift 

tıklayarak fatura detaylarının yer aldığı sayfayı ekrana getirir. 

-Bu sayfa üzerinde ister Mouse tuşu ile sağ tıklayarak açılan menüden sil 

adımına tıklayıp silme işlemi sağlayabilir, istersek de ekranın sağ üst 

kısmında yer alan “Çöp Kutusu” işaretine tıklayıp silme işlemi yapabiliriz. 

 



 

 

-İkinci yol ise “Satış -> Listeler -> Satış Faturası Listesi” bölümünden 

kesmiş olduğumuz faturaların listesine ulaşırız. 

 

 

-Gelen ekranda silmek isteğimiz faturayı bulup üzerinde çift tıklayarak 

faturanın detaylarının yer aldığı fatura ekranı listesine girmiş oluruz. 

-Buradan herhangi bir yer de Mouse ile sağ tıklayarak “Sil” ya da ekranın 

sağ üst köşesinde yer alan “Çöp Kutusu” işaretine basarak silme işlemini 

yapmış oluruz. 

İRSALİYE OLUŞTURMA İŞLEMİ 

-Bu adımda bizim için önemli diğer konu olan irsaliye oluşturma 

adımlarını inceliyor olacağız. 

-İrsaliye oluşturmada ilgili sayfaya ulaşmak için sırasıyla “Satış -> 

Hareketler -> Satış İrsaliyeleri”> adımları ile ulaşabiliriz. 



 

-Fiş tipi yanında yer alan açılır menüden ne tür bir irsaliye kesecek isek 

(Malı Alım iade irsaliyesi, Fasona Mal Çıkış İrsaliyesi vs.) gibi tür de 

irsaliye seçimi yapmamıza olanak sağlar. 

-İrsaliye kesmek için program üzerinde seçmemiz gereken 3 temel adım 

vardır. 

-Bunlardan ilki irsaliyenin hangi cari hesaba kesileceğini sayfa üzerinde 

yer alan “Cari Hesap” bölümünden ilgili cari hesap seçilir. 

-İkinci adımımız stokların hangi depodan çıkacağını işaretlemek adına 

“Depo” bölümünden ilgili depo seçimi yapılır. 

-Buraya kadar irsaliyemiz için gerekli olan cari hesap ve depo seçimi 

işlemlerini tamamlamış olduk 

 



 

 

-Üçüncü adım olarak fiş detayları kısmından ilgili sevk edilecek stok 

bilgileri(stok kodu, stok adı, birim vs.) gibi alanlar doldurulur. 

-Ardından üç temel adım doldurulduktan sonra ekranın sağ alt kısmında 

yer alan toplam tutar değerleri elimizdeki verilere göre karşılaştırılır. 

-Gerekli kontroller sağlandıktan sonra ekranın sağ üst kısmında yer alan 

“Kaydet” ya da “F5” kısayol tuşuna basılarak irsaliye kayıt işlemi 

tamamlanmış olur. 

 

İRSALİYE SİLME İŞLEMİ 

 

-Bu adımda daha önce oluşturduğumuz bir irsaliyeyi nasıl sileceğimizi 

anlattığımız bir adımdır. 

-İlk etapta silim yapacağımız irsaliyeye ulaşmak için sırasıyla “ Satış -> 

Listeler -> Satış İrsaliye Listesi ”kısmına giriş yaparız. 

 

-Buradan silim yapacağımız irsaliyeyi bularak çift tıklayarak irsaliye 

detaylarının yer aldığı ilgili sayfaya ulaşırız. 

-Daha sonra ilgili sayfa üzerinde Mouse ile sağ tuş “Sil” ya da ekranın sağ 

üst kısmında yer alan “Çöp Kovası” işareti tıklanarak silme işlemi 

tamamlanmış olur. 



 

SATIŞ TEKLİF YÖNETİMİ İŞLEMİ 

-Bu adım üzerinde müşterilerimize ürün satışı yapmadan önce teklif 

amaçlı bir form işleminin yapıldığı adımdır. 

-Sırasıyla “ SATIŞ -> HAREKETLER -> SATIŞ TEKLİFLERİ” bölümünden 

ulaşabiliriz.

 

-Teklif oluştururken açılan panelin üzerinde yer alan “Müşteri Kodu” 

kısmından ilgili cari hesap seçilir, İsteğe bağlı olarak “Teklif Veren” 

alanından teklifi oluşturan kişide seçilir. 

 

-Daha sonra teklifin ödeme şekli, vade gün, evrak şekli, termin tarihi ve 

geçerlilik süresi gibi alanlar doldurulur. 

 

 



-Ardından stok bilgilerini girmeden önce sol orta bölümde yer alan 

“Revizyon alanı” üzerinden revizyon ekle seçeneği tıklanarak ilgili sipariş 

teklifi için revizyon adımı tamamlanır. 

-Detay kısmında yer alan Teklif verilecek ürünlerin stok bilgileri, fiyat vs. 

gibi alanlar doldurulur. 

-Ekranın sağ üst kısmında yer alan “Kaydet” bölümü tıklanarak işlem 

tamamlanarak teklif oluşturulmuş olur. 

SATIŞ SİPARİŞLERİ İŞLEMİ 

-Bu bölüm üzerinde müşteriden gelen siparişleri oluşturacağımız bir 

adımdır. 

- “ Satış -> Hareketler -> Satış Siparişleri” bölümünden ilgili bölüme 

ulaşmış oluruz. 

 

-Yukarıda resimde gördüğünüz gibi açılan pencerede mouse ile sağ 

tıklayarak açılan kısayol menüde “Yeni Kayıt” seçeneği tıklanır. 

 

-Bu sayfa üzerinde ekranın sipariş başlık bilgileri(Müşteri, Sipariş Alan vs.) 

ilgili alanlar doldurulur. 



-Ardından sipariş detay bilgileri kısmından müşterinin talep ettiği stokların 

bilgilerinin girişleri yapılır. Ekranın sağ üst bölümünden “Kaydet” butonu 

tıklanır. 

SATIŞ RAPORLARI İŞLEMİ 

 

 

 

-Bu adım üzerinden satış modulünde fatura ve irsaliye içerisinde 

yaptığımız işlemlere ait rapor bilgilerini dökebileceğimiz bir adımdır. 

- “ Satış -> Satış Raporları “ kısmından ilgili alana ulaşım sağlarız. 

-Ba & Bs raporları, Satış Fatura Listeleri vs. gibi daha birçok raporu bu 

alan üzerinden çekeriz. 

 

SATIŞ SİPARİŞ RAPORLARI İŞLEMİ 



 
-Bu işleme sırasıyla “Satış -> Satış Sipariş Raporları” alanı üzerinden 

ulaşabilirsiniz. 

-Bu adım içerisinde “Müşteri bazında sipariş dağılımları, Sipariş malzeme 

durum raporu vs.” gibi rapor işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 


